
1. oldal hitelezői igény nyomtatvány

Munkaviszonyból származó hitelezői igény bejelentése

.............................................. Bíróság a ...............……………………………… számú 
végzésével a(z) …………………………………………………………………… 
adóssal szemben elrendelt felszámolási eljárásban hitelezői igényt jelentek be az 
alábbiak szerint:

Hitelező neve:

Születési neve:

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási helye, levelezési címe:

Lakcímkártya száma:

Személyi igazolvány száma:

TAJ száma:

Adóazonosító jele:

Nyugdíjas törzsszáma (amennyiben nyugdíjas):

Nyugdíj kezdete:

Nyugdíjszerű ellátás formája: 

Rokkantsági fok:

Telefonos elérhetőségem:

Elektronikus elérhetőségem:

A felszámolás alatt álló Társasággal kapcsolatban az alábbiakról nyiltkozom:

Munkaviszony kezdete:

Munkaviszony megszűnése:

Megszűnés módja:

Munkaköröm:

Munkavégzésem helye:

Havi (utolsó munkaszerződés szerinti) bérem

Heti munkaidőm:

Utolsó munkában töltött nap: Állásidő kezdete:

Passzív időszak kezdete: vége

Passzív időszak jogcíme: táppénz CSED GYED GYES



2. oldal hitelezői igény nyomtatvány

 Hitelezői igényem a................................................................................................."fa" -val,
 mint munkáltatóval szemben áll fenn:

> elmaradt  munkabér :

.....év……...hó…....naptól .....év……...hó…....napig Bruttó:

.....év……...hó…....naptól .....év……...hó…....napig Bruttó:

.....év……...hó…....naptól .....év……...hó…....napig Bruttó:

.....év……...hó…....naptól .....év……...hó…....napig Bruttó:

.....év……...hó…....naptól .....év……...hó…....napig Bruttó:

.....év……...hó…....naptól .....év……...hó…....napig Bruttó:

> állásidőre járó díjazás:

.....év……...hó…....naptól .....év……...hó…....napig Bruttó:

.....év……...hó…....naptól .....év……...hó…....napig Bruttó:

>    a munkaviszony megszűnésével járókifizetetlen
o felmondási időre járó munkabér:............napra.............................................forint
o végkielégítés............ havi  …………………………………………………...forint
o szabadság megváltás.................nap ………………………………………....forint

> egyéb
o kártérítés.................havi ………………………………………....forint
o jutalom/ jubileumi jutalom, prémium……………………………………….forint
o ösztöndíj:…………………havi……………………………………………forint
o béren kívüli juttatások:…………………...…………....……………………forint
o költség térítés.......................................-tól ……........................................-ig
   terjedő időszakra:…………….........forint; azaz……………………………Forint

o perköltség:.............................................forint

Nyilatkozatok

Alulírott, …....................................................................................................................... 
……………………………………………………….. (név, születési hely, idő, lakícm, anyja neve)

kijelentem, hogy a
………………………………………………….………………………………………"fa" 

…………………………………………………………………. (cégnév, székhely adószám)
alkalmazottja büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a

a)  A gazdágkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkeő tagja, részvényese 

b) A gazdálkodószervezet veztő tisztségviselőja

c.) Az Mt. 208 § (1) bek. szerinti vezető állású munkavállalója

d.) Az előző (a-c) pontokban említett személyek Ptk. szerinti  közeli hozzátartozója

e.) Az adós ingyenes szerződései alapján kedvezmnényezett személy

EGYIK SEM

vagyok.

Kelt, ……………, …..év…….hó….nap             Munkavállaló:………………………………..

o kamat...............% ..................................forint



3. oldal hitelezői igény nyomtatvány

További nyilatkozatok , dokumentumok

A járandóságomat az alábbi BANKSZÁMLASZÁMRA kérem továbbítani

Bankszámla tulajdonos neve
Számlavezető pénzintézet neve

Számlaszáma: - -

Kijelentem, hogy bírósági végzés alapján munkabéremből levonási vagy tartásdíj  fizetési
kötelezettségem NINCS.

Kijelentem, hogy bírósági végzés alapján munkabéremből levonási vagy tartásdíj  fizetési

kötelezettségem VAN.
Jogosult neve:                             
Bankszámlaszáma:
Jogcíme:
mértéke/ összege:                   
ELRENDELŐ VÉGZÉST, FIZETÉS MEGHAGYÁST  mellékelni szíveskedjen

Munkaviszonyomból számazó hitelezői igényemet az alábbi dokumentumokkal támasztom alá
1.) Munkaszerződés ennek hiányában (OEP, NAV igazolás a biztosítotti jogvisznyról) 
2.) Bérlapok, Adóigazolások, Járulék igazolások, bérkartonok,Jelenléti ívek, 
3.)Tartozás-elismerési nyilatkozat
4.) Felszámolást megelőző munkaviszony megszüntetés esetén:  
     Felmondás, Megállapodás munkaviszony közös megegyezéssel történő  megszüntetéséről
5.) Munkaviszony megszűntetésével járó igazolások:
Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor, SZTK-kiskönyv, tb-igazolvány
Adatlap a levont szja.-ról, Igazolás a társadalombiztosítási nyilvántartás adatairól, . 
6.) Bírósági végzés, ítélet, jegyzőkönyv, jogerős fizetési meghagyás (per esetén)
7.) Kismamák esetén a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata,CSED,  GYED, GYES határozat, 
     Lakcímkártya, Taj kártya
8.) Az elmaradt munkabér tekintetében tett összes levelezés ami igazolja, hogy a igényét 
korábban is megpróbálta érvényesíteni, illetve az azokra kapott válasz.

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok, illetve tények a 
valóságnak megfelelnek, valamint a követelésem behajtása érdekében nincs
folyamatban bírósági végrehajtási eljárás, nem terjesztettem elő végrehajtás elrendelése iránt
kérelmet, illetve ilyen kérelmem alapján a követelésem nem nyert kielégítést.

Kelt:
(olvasható aláírás)

Személyes átvétel esetén:
A munkaviszonyból származó hitelezői igény nyomtatvány, valamint az azt alátámasztó
 dokumentumokat ( jelölve) a mai napon átvettem:

Kelt:

(olvasható aláírás)
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